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Налог за наплата на долгови
Со ова се овластува TIMOCOM GmbH од

Доверител
Фирма TIMOCOM ИД број

Соговорник Имејл

Телефон Факс

против должникот
Фирма TIMOCOM ИД број

Побарување
Фактура/Одобрение (Бр./датум)

отворен износ во Евра опомена (Датум) 

по 30 дена и опомена по рокот на плаќање на наведеното побарување за интервенција и да се поддржи налогодавачот при наплатата 
на ова побарување. 
(Ве молиме додадете: фатури/одобрувања, транспортни налози и потврди, последна опомена, т.е копија од TIMOCOM понудата, 
сите важни информации за предметот, противбарања)

Надомест
За овој налог се договара давачка за обработка во висина од 20,00 €. 
Во случај на успех, TIMOCOM на налогодавачот ќе му пресмета и премија за успешност, која дополнително се додава на давачката  
за обработка.  
Соодветно на законските прописи на RVG (Законот за наградување на адвокати), премијата за успешност изнесува:

Побарување во Евра до: 500 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Премија за успешност  
во Евра 38,22 68,64 99,06 127,90 164,30 200,70 237,10 273,50 309,90

Сите давачки дополнително и со законски одредениот ДДВ.

Под https://mk.timocom.com/Услуги/меѓународна-наплата-на-долгови можете да добиете повеќе информации за валутите  
и провизиите.

Налогодавачот се обврзува без одолговлекувања сите уплати, одобренија или издвојувања во врска со ова барање да ги  
пријави на TIMOCOM во рок од 3 дена. Налогот се извршува исклучително според актуелни услови за работење видливи под  
https://mk.timocom.com/Општи-услови-по-договор, кои се јасно прифатени и потврдени со с.р потпис.

Потврда
Место, Датум Потпис + печат

Ве молиме испратете го налогот уредно пополнет и потпишан на следната Имејл адреса: inkasso@timocom.com или на факс беој:  
+49 211 88 26 58 00

Надзорна служба: Претседателката на Покраинскиот Суд во Диселдорф, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf Осигурување од одговорност: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden,  
Nr. 440 25 517903965, Надлежност: ЕУ
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